
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 – PREFEITURA MINICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimento Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 ( vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

INSS         inclui         mais         doenças         em         lista         que         paga         auxílio
sem         carência

O         INSS         amplia         a         lista         que         fornece         direito         ao
auxílio-doença         e         à         aposentadoria         por         invalidez         sem         que
seja         necessário         cumprir         a         carência         mínima         de         doze
meses         de         contribuições         para         ter         o         benefício.

A         partir         de         outubro,         mais         duas         enfermidades         passam         a
integrar         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício         mesmo
sem         o         segurado         ter         feito         o         pagamento         mínimo         de         doze
contribuições.         As         doenças         são         acidente         vascular
encefálico         agudo         e         abdômen         agudo         cirúrgico.

Elas         estão         em         portaria         conjunta         dos         ministérios         do
Trabalho         e         Previdência         e         da         Saúde,         publicada         no         Diário
Oficial         da         União         em         1º         de         setembro         e         se         somam         a
quinze         outras         já         existentes         em         lei.         Eis         algumas:
tuberculose         ativa,         hanseníase,         câncer,         cegueira,
cardiopatia         grave,         doença         de         Parkinson,         Aids,
contaminação         por         radiação.

Com         a         inclusão,         o         trabalhador         acometido         por         qualquer
uma         delas         pode         ter         o         benefício         por         incapacidade         a
qualquer         momento.         Neste         caso,         no         entanto,         precisará         ter
laudo         médico         que         comprove         a         doença,         assim         como
atestado         de         afastamento         e         receituário.

O         atestado         deve         conter         a         CID         (Classificação
Internacional         de         Doenças),         além         de         assinatura         e         carimbo
médico,         com         registro         no         Conselho         Regional         de         Medicina.
Também         é         necessário         que         esteja         legível,         sem         rasuras.

Para         o         advogado         João         Badari,         a         medida         amplia         a
proteção         social,         papel         fundamental         da         Previdência.
"Quando         se         amplia         a         lista         de         doenças         graves         que         não
necessitam         de         carência,         maior         proteção         social         você         traz
para         o         segurado         no         momento         em         que         ele         mais         precisa."

Fonte:         INSS         inclui         mais         doenças         em         lista         que         paga         auxílio         sem         carência         (msn.com).

Adaptado.

Questão 01
As         doenças         são         acidente         vascular         encefálico         agudo         e
abdômen         agudo         cirúrgico.

Assinale         a         opção         em         que         a         frase         encontra-se         no         futuro
do         pretérito         do         indicativo         flexionada         corretamente.

(A) As         doenças         eram         acidente         vascular         encefálico         agudo
e         abdômen         agudo         cirúrgico.

(B) As         doenças         seriam         acidente         vascular         encefálico
agudo         e         abdômen         agudo         cirúrgico.

(C) As         doenças         seria         acidente         vascular         encefálico         agudo
e         abdômen         agudo         cirúrgico.

(D) As         doenças         era         acidente         vascular         encefálico         agudo         e
abdômen         agudo         cirúrgico.

(E) As         doenças         serão         acidente         vascular         encefálico
agudo         e         abdômen         agudo         cirúrgico.

Questão 02
Estar         amparado,         quando         se         é         acometido         por         uma
doença,         é         algo         positivo.         Pensando         assim,         o         INSS
aumentou         a         lista         de         doenças         para         fornecer         direitos         aos
cidadãos.

De         acordo         com         o         texto:

(A) O         médico         João         Badari         acredita         que         a         medida         amplia
a         proteção         ao         cidadão         no         momento         em         que         ele         mais
precisa,         sendo         este         um         papel         fundamental         da
Previdência.

(B) Badari         afirma         que         o         médico         precisa         ter         registro         no
Conselho         Regional         de         Medicina,         além         do         atestado
conter         o         CID         carimbado         e         devidamente         assinado.

(C) Duas         doenças         passaram         a         fazer         parte         da         lista         do
INSS         sem         necessidade         de         carência,         sendo         elas
conhecidas         como         abdômen         agudo         cirúrgico         e
acidente         vascular         encefálico         agudo.

(D) As         novas         doenças         eximem         a         obrigação         de
apresentação         do         CID,         mas         não         dispensam         o         laudo
médico         devidamente         carimbado         e         sem         rasuras.

(E) Para         ter         direito         ao         benefício         a         estas         duas         novas
doenças,         basta         o         segurado         ter         feito         o         pagamento
mínimo         de         doze         meses         de         contribuição.

Questão 03
Neste         caso,         no         entanto,         precisará         ter         laudo         médico         'que'
comprove         a         doença.

O         pronome         destacado         trata-se         de:

(A) Pronome         relativo.

(B) Conjunção         integrante.

(C) Pronome         adjetivo.

(D) Preposição.

(E) Oração         subordinada.

Questão 04
A         partir         de         outubro,         mais         duas         enfermidades         passam         a
integrar         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação,
sem         alterar         o         sentido         original         da         frase.

(A) Mais         duas         enfermidades         passam         a         integrar,         a         partir
de         outubro,         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

(B) Mais         duas         enfermidades         passam         a         integrar         a         partir
de         outubro         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

(C) Mais         duas         enfermidades         passam         a         integrar,         a         partir
de         outubro         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.
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(D) A         partir         de         outubro?         Mais         duas         enfermidades         passam
-         a         integrar         -         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

(E) A         partir         de         outubro:         Mais         duas         enfermidades         passam
-         a         integrar                  o         rol         daquelas         que         -         liberam         o         benefício.

Questão 05
Elas         estão         em         portaria         conjunta         dos         ministérios         do
Trabalho         e         Previdência         e         da         Saúde,         'publicada'         no         Diário
Oficial         da         União.

A         palavra         em         destaque         concorda         com         o         termo:

(A) Previdência.

(B) Previdência         da         Saúde.

(C) Saúde.

(D) Portaria.

(E) Conjunta.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Márcia         é         uma         produtora         rural         que         vende         queijos         e
requeijão         na         feira.         Em         um         determinado         dia         ela         vendeu         x
queijos         e         y         requeijões,         totalizando         85         produtos,         com         um
faturamento         de         R$2.025,00.         Se         Márcia         vende         um         queijo
por         R$30,00         e         um         requeijão         por         R$15,00,         quanto         de
cada         produto         ela         vendeu         nesse         dia?

(A) Ela         vendeu         60         queijos         e         25         requeijões.

(B) Ela         vendeu         43         queijos         e         42         requeijões.

(C) Ela         vendeu         23         queijos         e         62         requeijões.

(D) Ela         vendeu         40         queijos         e         45         requeijões.

(E) Ela         vendeu         50         queijos         e         35         requeijões.

Questão 07
Marina         comprou         um         carro         de         R$         87.000,00         em         60
prestações         mensais,         com         juros         simples         de         2%         ao         mês.
Quanto         Marina         pagou         pelo         carro?

(A) Marina         pagou         R$203.590,00         pelo         carro.

(B) Marina         pagou         R$189.320,50         pelo         carro.

(C) Marina         pagou         R$191.400,00         pelo         carro.

(D) Marina         pagou         R$320.650,00         pelo         carro.

(E) Marina         pagou         R$125.780,60         pelo         carro.

Questão 08
A         imagem         abaixo         representa         um         aquário         de         vidro         que
Lucas         encheu         usando         um         copo         com         capacidade         de         300
ml.

Com         base         nesses         dados,         de         quantos         copos         de         água
Lucas         precisou         para         encher         completamente         esse
aquário?

(A) Lucas         precisou         de         725         copos.

(B) Lucas         precisou         de         418         copos.

(C) Lucas         precisou         de         960         copos.

(D) Lucas         precisou         de         320         copos.

(E) Lucas         precisou         de         689         copos.

Questão 09
Trabalhando         sozinha,         Alice         produz         3500         trufas         de
chocolate         em         2         dias.         Quantas         trufas         serão         produzidas         se
ela         trabalhar         com         sua         irmã,         no         mesmo         ritmo,         durante         5
dias?

(A) Serão         produzidas         12.500         trufas.

(B) Serão         produzidas         21.260         trufas.

(C) Serão         produzidas         17.500         trufas.

(D) Serão         produzidas         26.300         trufas.

(E) Serão         produzidas         14.650         trufas.

Questão 10
Clara         está         se         preparando         para         o         ENEM         e         como         tem
muita         dificuldade         em         3         matérias,         para         estudá-las         ela
criou         o         seguinte         sistema.         De         5         em         5         dias         ela         estuda
Matemática,         de         3         em         3         dias         ela         estuda         Física         e         de         4         em
4         dias         ela         estuda         Química.         Se         hoje         ela         estudou         as         três
disciplinas,         em         quantos         dias         ela         estudará         as         três         no
mesmo         dia         novamente?

(A) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         25
dias.

(B) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         30
dias.

(C) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         60
dias.

(D) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         15
dias.

(E) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         10
dias.
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Conhecimentos Gerais

Questão 11
"Em         uma         tentativa         de         mostrar         uma         mudança         de         atitude
do         governo         brasileiro         em         relação         ao         combate         às
mudanças         climáticas,         o         Brasil         assumiu         um         novo
compromisso         na         COP26         de         mitigar         50%         de         suas
emissões         de         gases         de         efeito         estufa         (GEE)         até         2030,
usando         como         linha         de         base         o         ano         de         2005         e         como
referência         o         Quarto         Inventário         Nacional         de         Emissões".

Disponível         em:         https://www.wribrasil.org.br/noticias/o-saldo-da-cop26-o-que-

conferencia-do-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo

Entre         as         medidas         a         serem         tomadas         para         que         tais         fins
sejam         alcançados,         o         governo         brasileiro         também         se
comprometeu         a         lutar         pela         redução         do         gás         metano,         que
tem         como         um         dos         principais         emissores         o         setor
econômico:

(A) Do         extrativismo         mineral.

(B) Da         pecuária.

(C) Da         pesca.

(D) Da         exploração         de         petróleo.

(E) Do         comércio.

Questão 12
Em         5         de         outubro         de         2020         foi         lançado         oficialmente         no
Brasil         um         novo         sistema         de         pagamentos         por         meio         digital
fácil,         rápido,         sem         tarifas.         Estamos         falando         do:

(A) Passe.

(B) Pix.

(C) Repasse.

(D) Ted.

(E) Doc.

Questão 13
Rio         de         Janeiro,         Bahia         e         Pernambuco         são         três         estados
que         têm         em         comum         a         triste         ocorrência         de         grandes
tragédias         que         culminaram         com         dezenas         de         pessoas
mortas,         desabrigadas         e         desalojadas.         Qual         foi         a         causa
dessas         catástrofes?

(A) Vendavais.

(B) Um         ciclone.

(C) As         chuvas.

(D) Tempestades         de         granizo.

(E) As         queimadas.

Questão 14
Quais         foram         as         principais         atividades         econômicas         da
região         onde         hoje         se         encontra         a         cidade         de         Lindóia         do         Sul,
à         época         de         sua         colonização?

(A) A         agricultura         e         a         pecuária.

(B) A         indústria         moveleira         e         a         pecuária.

(C) A         extração         de         madeira         e         a         pecuária.

(D) A         extração         de         madeira         e         a         agricultura.

(E) A         indústria         moveleira         e         a         agricultura.

Questão 15
Na         corrida         pelo         desenvolvimento         de         uma         vacina         capaz
de         neutralizar         o         coronavírus,         laboratórios         de         várias
partes         do         mundo         se         dedicaram         incessantemente         até
alcançar         sucesso         com         seus         imunizantes.         Entre         essas
vacinas         está         a         Coronavac,         desenvolvida         em         uma
parceria         entre         o         laboratório         chinês         Sinovac         Biotech.         Qual
é         a         entidade         brasileira         que         fez         parte         dessa         parceria?

(A) O         Instituto         Butantan.

(B) O         Instituto         Pasteur.

(C) A         Anvisa.

(D) A         Fundação         Anísio         Teixeira.

(E) A         Fundação         Oswaldo         Cruz.

Conhecimentos Específicos

Questão 16
De         acordo         com         a         teoria         de         Freud,         existem         três         sistemas
que         interagem         entre         si,         tendo         como         produto         o
comportamento.         Esses         sistemas         são         ego,         superego         e         id.
Assinale         a         alternativa         CORRETA         a         respeito         desses
sistemas.

Fonte:         Livro         Teorias         da         personalidade

(A) O         superego         é         o         executivo         da         personalidade         porque
ele         controla         o         acesso         à         ação         e         decide         que         instintos
serão         satisfeitos         e         de         que         maneira.

(B) As         ações         reflexas         envolvem         a         reação         de         descarregar
a         tensão         formando         a         imagem         de         um         objeto         que         vai
remover         a         tensão.

(C) O         princípio         da         realidade         suspende         temporariamente
o         princípio         do         prazer,         mas         este         é         eventualmente
atendido         quando         o         objeto         necessário         é         encontrado         e
quando         a         tensão         é         reduzida.

(D) O         id         não         tolera         aumentos         de         energia,         que         são
experienciados         como         estados         de         tensão
desconfortável.         A         redução         de         tensão         pelo         qual         o         id
opera         é         chamado         de         instinto.

(E) A         criança         absorve         ou         introjeta         os         padrões         morais         dos
pais.         A         consciência         pune         a         pessoa,         fazendo-a
sentir-se         culpada,         enquanto         o         ego         recompensa         a
pessoa,         fazendo-a         sentir-se         orgulhosa.

Questão 17
Psicodiagnóstico         é         um         processo         científico,         limitado         no
tempo,         que         utiliza         técnicas         e         testes         psicológicos,         em
nível         individual         ou         não,         seja         para         entender         problemas         à
luz         de         pressupostos         teóricos,         identificar         e         avaliar
aspectos         específicos,         seja         para         classificar         o         caso         e
prever         seu         curso         possível,         comunicando         os         resultados,
na         base         dos         quais         são         propostas         soluções,         se         for         o         caso.
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Assinale         a         alternativa         que         não         corresponde         com
características         do         processo         do         psicodiagnóstico.

Fonte:         Artigo         Fundamentos         do         psicodiagnóstico         -         Jurema         Alcides         Cunha

(A) O         plano         de         avaliação         é         estabelecido         com         base         nas
perguntas         ou         hipóteses         iniciais,         definindo-se         não         só
quais         os         instrumentos         necessários,         mas         como         e
quando         utilizá-los.

(B) O         psicodiagnóstico         surgiu         como         consequência         do
advento         da         psicanálise,         que         ofereceu         novo         enfoque
para         o         entendimento         e         a         classificação         dos
transtornos         mentais.

(C) Selecionada         e         administrada         uma         bateria         de         testes,
obtêm-se         dados         que         devem         ser         analisados
interrelacionados         com         as         informações         da         história
clínica,         da         história         pessoal         ou         com         outras.

(D) Caracterizamos         o         psicodiagnóstico         como         um
processo         científico,         porque         deve         partir         de         um
levantamento         prévio         de         hipóteses         que         serão
confirmadas         ou         infirmadas         através         de         passos
predeterminados         e         com         objetivos         precisos.

(E) O         primeiro         passo         do         psicodiagnóstico,         utilizando         um
modelo         psicológico         de         natureza         clínica,         é         o
planejamento,         seleção         e         utilização         de         instrumentos
de         exame         psicológico.

Questão 18
Transtorno         de         pânico         se         refere         a         ataques         de         pânico
inesperados         recorrentes.         Um         ataque         de         pânico         é         um
surto         abrupto         de         medo         ou         desconforto         intenso         que
alcança         um         pico         em         minutos         e         durante         o         qual         ocorrem
quatro         ou         mais         de         uma         lista         de         13         sintomas         físicos         e
cognitivos.         Assinale         a         alternativa         que         NÃO         está         presente
qualquer         critério         diagnóstico         para         o         Transtorno         de
pânico.

(A) Medo         de         perder         o         controle         ou         "enlouquecer"         é         um
dos         sintomas         durante         um         ataque         de         pânico.

(B) O         indivíduo         considera         difícil         controlar         a         preocupação.

(C) O         indivíduo         tem         medo         ou         evita         essas         situações
devido         a         pensamentos         de         que         pode         ser         difícil
escapar         ou         de         que         o         auxílio         pode         não         estar
disponível         ou         outros         sintomas         incapacitantes         ou
constrangedores.

(D) As         situações         sociais         são         evitadas         ou         suportadas         com
intensa         ansiedade,         podendo         gerar         um         ataque         de
pânico.

(E) Os         sintomas         causam         sofrimento         clinicamente
significativo         ou         prejuízo         no         funcionamento         social,
profissional         ou         em         outras         áreas         importantes         da         vida
do         indivíduo.

Questão 19
A         Gestalt         Terapia         foi         criada         pelo         médico         alemão
Frederick         S.         Perls         (1893-1970)         em         1951.         Perls         atuou
como         psicanalista         até         1941.         Com         relação         a         Gestalt,
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

Fonte:         Livro         Psicologias:         Uma         introdução         ao         estudo         da         psicologia

(A) Surge         como         uma         negação         e         uma         tentativa         de
superação         da         fragmentação         das         ações         e         dos
processos         humanos         realizados         pelas         tendências         da
Psicologia         científica         no         século         XIX.

(B) O         que         importa         é         o         aqui-agora,         centralidade         no
presente.

(C) Combina         a         objetividade         por         meio         do         fenômeno         da
percepção         e         a         subjetividade         pela         avaliação         do
percebido         pela         consciência.

(D) Trabalhou         com         a         possibilidade         de         múltiplas
respostas,         dependendo         de         como         o         estímulo         será
decodificado.

(E) Seus         três         princípios         gerais         são         valorização         da
realidade,         do         inconsciente         e         do         todo.

Questão 20
As         diferenças         de         conteúdo         entre         as         teorias         da
personalidade         refletem         naturalmente         as         questões         atuais
mais         importantes         da         área.         A         partir         dessas         comparações,
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Quando         se         trata         da         importância         relativa         dos
determinantes         conscientes         e         inconsciente         do
comportamento,         as         teorias         da         personalidade         rejeitam
considerações         de         determinantes         inconscientes         do
comportamento.

(B) Há,         também,         discordância         quanto         a         importância         da
genética,         existindo         teóricos         que         afirmam         podermos
ser         compreendidos         em         todos         os         fenômenos
comportamentais,         sem         recorrer         ao         biológico         e         ao
genético.

(C) Quanto         ao         processo         de         aprendizagem,         há
discordância         quando         alguns         teóricos         preferem
focalizar         as         aquisições         ou         resultados,         ao         invés         do
processo         em         si.         Há,         também,         os         que         deixam         a
aprendizagem         como         aspecto         secundário.

(D) Algumas         teorias         do         comportamento         criam         um         modelo
do         indivíduo         em         que         a         busca         de         objetivos,         o
propósito         e         o         empenho         são         vistos         como         aspectos
essenciais         e         centrais         do         seu         comportamento.
Enquanto         outras         teorias         supõem         que         os         aspectos         de
empenho         e         busca         no         comportamento         não         são
importantes,         e         acreditam         que         o         comportamento         pode
ser         explicado         adequadamente         sem         essa         ênfase.

(E) Referente         a         importância         das         experiências
desenvolvimentais         iniciais,         há         uma         importância
estratégica         e         crítica         aos         eventos         que         ocorreram         no
período         de         bebê         e         na         infância         maior         do         que         a
importância         atribuída         aos         eventos         ocorridos         em
estágios         posteriores.

Questão 21
Existem         várias         qualidades         pelas         quais         as         teorias         da
personalidade         podem         ser         comparadas         e         distinguidas.         Os
atributos         se         dividem         naturalmente         entre         aqueles
referentes         a         questões         de         adequação         formal         e         os
referentes         à         natureza         substantiva         da         teoria.         Com         relação
a         essas         diferenças,         assinale         a         alternativa         CORRETA.
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(A) Existem         teorias         com         excesso         de         descrição         vívida         e
complexa,         o         que         facilita         para         a         pessoa         que         vai
empregar         a         teoria         saber         ao         certo         com         o         que
exatamente         está         lidando.

(B) Com         relação         aos         fenômenos         empíricos,         é         notada         a
explicação         e         a         praticidade         das         definições         propostas
para         traduzir         as         concepções         teóricas         em         operações
de         mensuração.

(C) Os         atributos         substantivos         são         neutros,         apontando         o
mínimo         de         ambiguidade         possível.

(D) A         questão         da         clareza         e         explicação         é         frívolo,
apontando         que         os         conceitos         apresentados         não         são
claros.

(E) É         de         extrema         importância         que         a         teoria         deve         ter,         além
do         efeito         generativo         sobre         áreas         de         pesquisa
significativas,         muita         estrutura         de         elaboração.

Questão 22
Um         transtorno         da         personalidade         é         um         padrão         persistente
de         experiência         interna         e         comportamento         que         se         desvia
acentuadamente         das         expectativas         da         cultura         do
indivíduo,         é         difuso         e         inflexível,         começa         na         adolescência
ou         no         início         da         fase         adulta,         é         estável         ao         longo         do         tempo
e         leva         a         sofrimento         ou         prejuízo.         No         entanto,         existem         10
transtornos         de         personalidade         específicos,         com         relação         a
eles,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Os         indivíduos         com         transtorno         de         personalidade
esquizoide         podem         ser         supersticiosos         ou
preocupados         com         fenômenos         paranormais         que
fogem         das         normas         de         sua         subcultura.

(B) A         característica         essencial         do         transtorno         da
personalidade         antissocial         é         um         padrão         difuso         de
indiferença         e         violação         dos         direitos         dos         outros,         o         qual
surge         na         infância         ou         no         início         da         adolescência         e
continua         na         vida         adulta.

(C) A         característica         essencial         do         transtorno         da
personalidade         esquizotípica         é         um         padrão         difuso         de
distanciamento         das         relações         sociais         e         uma         faixa
restrita         de         expressão         de         emoções         em         contextos
interpessoais.

(D) A         probabilidade         de         desenvolvimento         de         transtorno         da
personalidade         antissocial         na         idade         adulta         diminui         se
o         transtorno         da         conduta         do         indivíduo         teve         início         na
infância         (antes         dos         10         anos).

(E) Transtorno         da         personalidade         narcisista         é         um         padrão
de         emocionalidade         e         busca         de         atenção         em         excesso.

Questão 23
A         personalidade         total,         ou         a         psique,         conforme         chamada
por         Jung,         consiste         em         vários         sistemas         diferenciados,
mas         interatuantes.         Com         base         nos         sistemas         junguianos,
correlacione         as         colunas         a         seguir:

Coluna         1

(1)Ego.

(2)Inconsciente         Pessoal.

(3)Inconsciente         Coletivo.

Coluna         2

(__)São         predisposições,         projetadas         no         mundo,         que         nos
fazem         reagir         ao         mundo         de         uma         maneira         seletiva.

(__)Responsável         pelos         nossos         sentimentos         de
identidade         e         de         continuidade.

(__)Consiste,         também,         em         experiências         que         foram         a
princípio         fracas         demais         para         deixar         uma         impressão
consciente.

(__)Possui         complexos,         que         são         grupos         organizados         ou
constelação         de         sentimentos,         pensamentos,         percepções
e         memórias         que         existem         no         inconsciente         pessoal.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         sequência
CORRETA.

(A) 2,         3,         3,         1.

(B) 3,         3,         2,         1.

(C) 2,         2,         3,         1.

(D) 3,         1,         2,         2.

(E) 2,         1,         3,         3.

Questão 24
O         processo         do         psicodiagnóstico         pode         ter         um         ou         vários
objetivos,         dependendo         dos         motivos         alegados         ou         reais         do
encaminhamento         e/ou         da         consulta,         que         norteiam         o
elenco         de         hipóteses         inicialmente         formuladas,         e         delimitam
o         escopo         da         avaliação.         Portanto,         relacionam-se
essencialmente         com         as         questões         propostas         e         com         as
necessidades         da         fonte         de         solicitação         e         determinam         o
nível         de         inferências         que         deve         ser         alcançado         na
comunicação         com         o         receptor.         Os         objetivos         mais         comuns
são:         classificação         simples;         descrição;         classificação
nosológica;         diagnóstico         diferencial;         avaliação
compreensiva;         entendimento         dinâmico;         prevenção;
prognóstico         e         perícia         forense.         Sobre         tais         objetivos,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

Fonte:         Artigo         Fundamentos         do         psicodiagnóstico         -         Jurema         Alcides         Cunha

(A) A         avaliação         compreensiva         ultrapassa         o         objetivo
anterior,         por         pressupor         um         nível         mais         elevado         de
inferência         clínica,         havendo         uma         integração         de         dados
com         base         teórica.         Permite         chegar         a         explicações         de
aspectos         comportamentais         nem         sempre         acessíveis
na         entrevista.

(B) Outro         objetivo         é         o         de         prognóstico,         que         depende
fundamentalmente         do         diagnóstico         diferencial.         Em
muitos         casos,         todavia,         este         pode         dar         uma
contribuição         importante,         na         medida         em         que,         por         meio
do         psicodiagnóstico,         pode         avaliar         condições         que,         de
alguma         forma,         possam         ter         influência         no         curso         do
transtorno.
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(C) O         exame         do         estado         mental         do         paciente         é         um         tipo         de
recurso         diagnóstico         que         envolve         a         exploração         da
presença         de         sinais         e         sintomas,         eventualmente
utilizando         provas         muito         simples,         não-padronizadas,
para         uma         estimativa         sumária         de         algumas         funções,
como         atenção         e         memória.

(D) No         entendimento         dinâmico         são         investigadas
irregularidades         ou         inconsistências         do         quadro
sintomático,         para         diferenciar         diferencial         alternativas
diagnósticas,         níveis         de         funcionamento         ou         a         natureza
da         patologia.

(E) A         classificação         nosológica,         além         de         facilitar         a
comunicação         entre         profissionais,         contribui         para         o
levantamento         de         dados         epidemiológicos         de         uma
comunidade.         No         entanto,         deve         ser         usada         apenas
para         conferir         quais         os         critérios         diagnósticos         que         são
preenchidos         pelo         caso.

Questão 25
O         Plantão         Psicológico         é         um         tipo         de         intervenção
psicológica         que         acolhe         a         pessoa         no         exato         momento         de
sua         urgência,         ajudando-a         a         lidar         melhor         com         seus
recursos         e         limites.         Ao         propiciar         à         pessoa         uma         visão         mais
clara         e         abrangente         de         si         e         suas         perspectivas         frente         às
suas         questões,         promovendo         o         autoquestionamento,         o
posicionando         frente         aos         seus         conflitos         e         o         poder         de         fazer
escolhas,         o         psicólogo         está,         desta         forma,         promovendo
saúde         e         possibilitando         um         resgate         da         própria         identidade.
Com         relação         a         esse         atendimento         clínico,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

Fonte:         Artigo         Plantão         Psicológico:         uma         Prática         Clínica         da         Contemporaneidade

(A) O         Plantão         Psicológico         é         caracterizado         como         uma
intervenção         secundária,         ajudando         na         promoção         de
saúde         e         estimulando         a         prevenção.

(B) Caracteriza-se         como         um         espaço         de         acolhimento         e
escuta         no         momento         em         que         a         pessoa         procura         ajuda,
tentando         propiciar         a         elaboração         e         ressignificação         do
seu         sofrimento,         utilizando         seus         próprios         recursos         e,
na         medida         do         possível,         os         recursos         que         a         instituição
dispõe         ou         indo         buscá-los         fora         desta.

(C) A         eficácia         do         plantão         psicológico         está         relacionada         à
resolução         da         problemática         em         questão         para         o
paciente,         mesmo         que         a         prioridade         não         seja         a         queixa,
mas         o         mundo         de         significados         daquela         pessoa.

(D) O         psicólogo,         por         nomear         sua         prática,         no         plantão
psicológico,         dependendo         de         onde         esteja         ou         do         nome
que         recebe,         pode         escolher         atender         a         pessoa         ou         não.

(E) Dentro         dessa         perspectiva         contemporânea,         é         uma
nova         modalidade         clínica         para         compreensão         do
sofrimento,         para         ajuda         na         resolução         da
"problemática"         da         pessoa.

Questão 26
Considerando         os         diversos         contextos         e         objetivos         da
avaliação         psicológica,         assinale         a         alternativa         incompatível
com         instrumentos         ou         estratégias         que         podem         ser
utilizados.

(A) A         escolha         adequada         de         um         instrumento         é         complexa
e         deve         levar         em         conta         os         dados         empíricos         que
justifiquem         simultaneamente         o         propósito         da         avaliação
associado         aos         contextos         específicos.

(B) No         novo         formulário         de         avaliação         dos         testes
psicológicos,         foram         descritos         cinco         propósitos         mais
comuns:         classificação         diagnóstica,         descrição,
predição,         planejamento         de         intervenções         e
acompanhamento.

(C) Quando         aprovado         no         SATEPSI,         o         teste/instrumento
tem         garantia         de         poder         ser         usado         em         qualquer
contexto.

(D) O         profissional         de         psicologia         deve         ter         conhecimentos
da         área         de         psicometria,         para         poder         julgar         as
questões         de         validade,         precisão         e         normas         dos         testes,
e         ser         capaz         de         escolher         e         trabalhar         de         acordo         com
os         propósitos         e         contextos         de         cada         um.

(E) A         aprovação         no         SATEPSI         indica         que         o         teste         possui,
pelo         menos,         um         conjunto         mínimo         de         estudos         que
atesta         a         sua         qualidade.

Questão 27
As         características         essenciais         do         transtorno         de         ansiedade
generalizada         (TAG)         são         ansiedade         e         preocupação
excessivas         (expectativa         apreensiva)         acerca         de         diversos
eventos         ou         atividades.         A         intensidade,         duração         ou
frequência         da         ansiedade         e         preocupação         é
desproporcional         à         probabilidade         real         ou         ao         impacto         do
evento         antecipado.         Sobre         esse         transtorno         específico
(TAG),         julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.As         crianças         com         o         transtorno         tendem         a         se         preocupar
excessivamente         com         sua         competência         ou         a         qualidade         de
seu         desempenho.         Durante         o         curso         do         transtorno,         o         foco
da         preocupação         vai         sendo         reforçado.

II.A         ansiedade         é         acompanhada         por         pelo         menos         quatro
dos         seguintes         sintomas         adicionais:         inquietação         ou
sensação         de         estar         com         os         nervos         à         flor         da         pele,
fatigabilidade,         dificuldade         de         concentrar-se         ou         sensações
de         "branco"         na         mente,         irritabilidade,         tensão         muscular,
perturbação         do         sono,         embora         apenas         um         sintoma
adicional         seja         exigido         para         crianças.

III.Sintomas         de         excitabilidade         autonômica         aumentada
são         menos         proeminentes         no         transtorno         de         ansiedade
generalizada         do         que         em         outros         transtornos         de
ansiedade.

Qual(is)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         II         e         III.

(B) Apenas,         III.

(C) Apenas,         I         e         II.

(D) Apenas,         I.

(E) Apenas,         II.
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Questão 28
A         avaliação         psicológica         é         um         processo         técnico         e
científico         realizado         com         pessoas         ou         grupos         de         pessoas
que,         de         acordo         com         cada         área         do         conhecimento,         requer
metodologias         específicas.         Ela         é         dinâmica,         e         se         constitui
em         fonte         de         informações         de         caráter         explicativo         sobre         os
fenômenos         psicológicos,         com         a         finalidade         de         subsidiar         os
trabalhos         nos         diferentes         campos         de         atuação         do
psicólogo,         dentre         eles,         saúde,         educação,         trabalho         e
outros         setores         em         que         ela         se         fizer         necessária.         Assinale,
então,         a         alternativa         que         condiz         que         os         princípios         da
avaliação         psicológica.

Fonte:         Cartilha         sobre         Avaliação         Psicológica         -         Conselho         Federal         de         Psicologia

(A) A         avaliação         psicológica         é         um         processo         amplo         que
envolve         a         integração         de         informações         provenientes         do
processo         de         testagem         psicológica.

(B) Na         escolha         de         um         teste         como         instrumento         de
avaliação         psicológica,         o         psicólogo         só         precisa
consultar         o         manual         do         referido         teste,         de         modo         a         obter
informações         adicionais         acerca         do         construto
psicológico         que         ele         pretende         medir         bem         como         sobre
os         contextos         e         propósitos         para         os         quais         sua
utilização         se         mostra         apropriada.

(C) Como         o         comportamento         humano         é         resultado         de         uma
complexa         teia         de         dimensões         inter-relacionadas         que
interagem         para         produzi-lo,         com         a         seleção         certa         de
avaliações,         é         possível         entender         e         considerar         todas
as         nuances         e         relações         a         ponto         de         prevê-lo
deterministicamente.

(D) Os         resultados         das         avaliações         devem         considerar         e
analisar         os         condicionantes         históricos         e         sociais         e         seus
efeitos         no         psiquismo,         com         a         finalidade         de         servirem
como         instrumentos         para         atuar         não         mais         que         sobre         o
indivíduo.

(E) Dependendo         dos         objetivos         da         avaliação         psicológica,
a         compreensão         poderá         abranger         aspectos
psicológicos         de         natureza         diversa.         É         importante         notar
que         a         qualidade         do         conhecimento         alcançado
depende         da         escolha         de         instrumentos         que         maximizem
a         qualidade         do         processo         de         avaliação         psicológica.

Questão 29
Pela         teoria         junguiana,         arquétipo         é         uma         forma         universal
de         pensamento         que         contém         um         grande         elemento         de
emoção.         Essa         forma         de         pensamento         cria         imagens         ou
visões         que         correspondem         na         vida         normal         de         vigília         a
algum         aspecto         da         situação         consciente.         Sobre         os
arquétipos,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

Fonte:         Livro         Teorias         da         personalidade

(A) O         núcleo         de         um         complexo         pode         ser         um         arquétipo
que         atrai         experiências.         O         arquétipo         pode,         então,
penetrar         na         consciência         por         meio         dessas
experiências         associadas.

(B) Com         as         conexões         entre         as         abordagens         genética         e
evolutiva         ao         comportamento,         as         associações
formadas         durante         a         aprendizagem         são         arbitrárias.

(C) A         experiência         do         bebê         é         o         produto         conjunto         de         uma
predisposição         interna         para         perceber         o         mundo         de         uma
certa         maneira         e         da         natureza         real         daquele         mundo.         Os
dois         determinantes         demoram         de         se         ajustar.

(D) Os         arquétipos         não         estão         necessariamente         isolados
uns         dos         outros         no         inconsciente         pessoal,         eles
interpenetram         e         fundem-se.

(E) Os         humanos         estão         sempre         aprendendo         as         reações
de         medo         a         objetos-estímulo         que         sejam         aversivos         ou
perigosos,         tendo         um         valor         de         sobrevivência         evolutiva.

Questão 30
A         categoria         geral         de         transtornos         induzidos         por
substâncias         inclui         intoxicação,         abstinência         e         outros
transtornos          mentais          induzidos          por
substância/medicamento.         Quanto         a         intoxicação         e
abstinência,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) As         mudanças         comportamentais         ou         psicológicas
clinicamente         significativas         associadas         à         intoxicação
são         atribuíveis         aos         efeitos         fisiológicos         da         substância
sobre         o         sistema         nervoso         central         e         desenvolvem-se
durante         ou         logo         após         o         uso         da         substância.         Os
sintomas         podem         ser         atribuíveis         a         outra         condição
médica         nem         são         mais         bem         explicados         por         outro
transtorno         mental.

(B) Sua         característica         fundamental         é         o         desenvolvimento
de         uma         síndrome         reversível         específica         de
determinada         substância         que         ocorreu         devido         a         sua
recente         ingestão.

(C) Os         sintomas         podem         relacionar-se         a         uma         condição
médica         geral,         no         entanto         não         podem         mais         bem
explicados         por         outro         transtorno         mental.

(D) A         característica         fundamental         da         abstinência         é         o
desenvolvimento         de         uma         alteração         exclusivamente
comportamental         problemática         específica         a
determinada         substância.

(E) A         intoxicação         pode,         às         vezes,         persistir         além         do
tempo         durante         o         qual         a         substância         é         detectável         no
corpo,         em         decorrência         de         efeitos         duradouros         sobre         o
sistema         nervoso         central,         cuja         recuperação         leva         mais
tempo         do         que         a         eliminação         da         substância.

Questão 31
Os         teóricos         da         personalidade         costumavam         atribuir         um
papel         crucial         aos         processos         motivacionais,         vendo         nessas
variáveis         a         chave         para         o         entendimento         do
comportamento         humano.         Assim,         variáveis         que         eram
vistas         primariamente         como         um         incômodo         para         o
psicólogo         experimental         passaram         a         ser         alvo         de         estudo
intensivo         e         interesse         focal         para         o         teórico         da
personalidade.         Com         relação         aos         estudos         dos         teóricos         da
personalidade,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

Fonte:         Livro         Teorias         da         Personalidade

(A) Os         teóricos         da         personalidade         defendiam         o         estudo         do
comportamento         no         contexto,         com         cada         evento
comportamental         examinado         e         interpretado         em
relação         ao         resto         do         comportamento         do         indivíduo.
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(B) O         que         distingue         os         teóricos         da         personalidade         dos
tradicionais         teóricos         da         psicologia         é         que         os         últimos
estão         dispostos         a         aceitar         qualquer         aspecto         do
comportamento         que         possua         importância         funcional
como         um         dado         legítimo.

(C) Com         relação         ao         interesse         no         funcional         e
motivacional,         está         a         convicção         do         teórico         da
personalidade         de         que         um         entendimento         do
comportamento         humano         só         vai         surgir         do         estudo         da
pessoa         fragmentado,         para         aprofundamentos         em
diversas         áreas.

(D) Os         teóricos         da         personalidade         desenvolvem         teorias
que         são         unidimensionais         e         mais         complexas         que         que
as         da         psicologia         geral,         no         entanto         suas         teorias
tendem         a         ser         mais         vagas.

(E) Um         dos         aspectos         mais         distintivos         da         teoria         da
personalidade         é         a         sua         função         como         uma         teoria
desintegrativa         quanto         aos         comportamentos         do
indivíduo,         mas         houve         aceitação         desses         teóricos         para
reunir         e         organizar         diversos         achados         dos
especialistas.

Questão 32
Há         uma         multiplicidade         de         teorias         da         personalidade,         mas
não         há         certas         ou         erradas,         e         sim         estratégias
comparativas.         As         teorias         são         agrupadas         em         quatro
famílias,         sendo         que         as         teorias         de         cada         família
compartilham         certas         características.         De         acordo         com         os
agrupamentos,         relacione         coluna         1         e         coluna         2:

Coluna         1

(1)Teorias         psicodinâmicas.

(2)Teorias         estruturais.

(3)Teorias         experienciais.

(4)Teorias         da         aprendizagem.

Coluna         2

(__)Focalizam         as         diferentes         tendências         comportamentais
que         caracterizam         os         indivíduos.

(__)Observam         a         maneira         pela         qual         a         pessoa         percebe         a
realidade         e         experiencia         seu         mundo.

(__)Enfatizam         os         motivos         inconscientes         e         o         conflito
intrapsíquico         resultante.

(__)Enfatizam         a         base         desempenhada         das         tendências         de
respostas,         mas         não         nas         tendências         resultantes.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         sequência
CORRETA.

(A) 1,         3,         4,         2.

(B) 2,         3,         1,         4.

(C) 1,         4,         3,         2.

(D) 3,         4,         3,         4.

(E) 3,         4,         1,         2.

Questão 33
Os         transtornos         de         ansiedade         incluem         transtornos         que
compartilham         características         de         medo         e         ansiedade
excessivos         e         perturbações         comportamentais
relacionados.         Medo         é         a         resposta         emocional         a         ameaça
iminente         real         ou         percebida,         enquanto         ansiedade         é         a
antecipação         de         ameaça         futura.         O         medo         é,         com         mais
frequência,         associado         a         períodos         de         excitabilidade
autonômica         aumentada,         necessária         para         luta         ou         fuga,
pensamentos         de         perigo         imediato         e         comportamentos         de
fuga,         e         a         ansiedade         sendo         mais         frequentemente
associada         a         tensão         muscular         e         vigilância         em         preparação
para         perigo         futuro         e         comportamentos         de         cautela         ou
esquiva.         Sobre         os         Transtornos         de         Ansiedade,         segundo         o
DSM-V,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Cada         transtorno         de         ansiedade         é         diagnosticado
quando         os         sintomas         não         são         consequência         dos
efeitos         fisiológicos         do         uso         de         uma
substância/medicamento         ou         de         outra         condição
médica         ou         são         melhor         explicados         pelo                  transtorno
mental         comórbido.

(B) Os         indivíduos         com         transtornos         de         ansiedade         em
geral         superestimam         o         perigo         nas         situações         que
temem         ou         evitam,         a         determinação         primária         do         quanto
o         medo         ou         a         ansiedade         são         excessivos         ou         fora         de
proporção         é         feita         pelo         clínico,         levando         em         conta
fatores         contextuais         culturais.

(C) Os         transtornos         de         ansiedade,         como         não         são
comórbidos         entre         si,         são         facilmente         diferenciados
pelo         exame         detalhado         dos         tipos         de         situações         que
são         temidos         ou         evitados         e         pelo         conteúdo         dos
pensamentos         ou         crenças         associados.

(D) Muitos         dos         transtornos         de         ansiedade         se
desenvolvem         na         infância         e         tendem         a         persistir         se         não
forem         tratados.         A         maioria         ocorre         com         menos
frequência         em         indivíduos         do         sexo         feminino         do         que         no
masculino.

(E) Os         transtornos         de         ansiedade         se         diferenciam         do         medo
ou         da         ansiedade         adaptativos         por         serem         mais         leves
do         que         períodos         apropriados         ao         nível         de
desenvolvimento.

Questão 34
A         partir         do         conhecimento         sobre         as         10         subdivisões         dos
transtornos         de         personalidade         específicos         e         seus         critérios
diagnósticos,         correlacione         as         colunas         a         seguir:

Coluna         1

(1)Transtorno         da         personalidade         esquizoide.

(2)Transtorno         da         personalidade         esquizotípica.

(3)Transtorno         da         personalidade         histriônica.

(4)Transtorno         da         personalidade         narcisista.

(5)Transtorno         da         personalidade         borderline.
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Coluna         2

(__)Usa         reiteradamente         a         aparência         física         para         atrair         a
atenção         para         si.

(__)Manifesta         pouco         ou         nenhum         interesse         em         ter
experiências         sexuais         com         outra         pessoa.

(__)Esforços         desesperados         para         evitar         abandono         real         ou
imaginado.

(__)Afeto         inadequado         ou         constrito.

(__)É         explorador         em         relações         interpessoais.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         sequência
CORRETA.

(A) 4,         5,         3,         1,         2.

(B) 3,         1,         5,         2,         4.

(C) 4,         2,         3,         1,         5.

(D) 4,         1,         3,         2,         5.

(E) 3,         2,         4,         1,         5.

Questão 35
O         Plantão         Psicológico         pretende         enfrentar         o         desafio         de
atender         um         número         maior         de         pessoas,         ampliando,         dessa
forma,         os         recursos         disponíveis         em         Saúde         Mental,         já         que
estes         são         insuficientes,         especialmente         no         contexto         da
saúde         pública.         Com         relação         ao         Plantão         Psicológico         e
suas         atividades,         julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.O         trabalho         é         previamente         planejado         quando         é
preestabelecido         temas         que         são         abordados         naquele
plantão.

II.Auxílio         na         tolerância         para         a         espera         de         um         atendimento
convencional         na         área.

III.Atendimento         da         demanda         em         contextos         determinados
com         intervenção         contínua         a         partir         da         análise         da         situação
de         crise.

Qual(is)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I.

(B) Apenas,         II.

(C) Apenas,         I         e         III.

(D) Apenas,         III.

(E) Apenas,         II         e         III.

Questão 36
O         termo         "personalidade"         é         usado         em         vários         sentidos,
mas         a         maioria         dos         seus         significados         se         encaixam         em
dois         tópicos:         iguala         e         termo         à         habilidade         ou         perícia
social,         ou         considera         a         personalidade         do         indivíduo         como
consistindo-se         na         impressão         mais         destacada         ou         saliente
que         ela         cria         nos         outros.         Há         uma         variedade         de

significados         atribuídos         ao         termo         "personalidade"         pelos
psicólogos,         com         relação         a         essas         definições,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

Fonte:         Livro         Teorias         da         Personalidade

(A) Alguns         teóricos         consideram         que         a         personalidade
humana         representa         a         essência         da         condição         humana,
tendo         a         personalidade         um         lado         orgânico,         assim         como
um         lado         aparente,         e         pode         ser         vinculada         a         qualidades
específicas         do         indivíduo         suscetíveis         à         descrição         e         à
mensuração         objetivas.

(B) A         definição         globalizante         (ou         do         tipo         coletânea)         afirma
que         a         personalidade         inclui         tudo         sobre         o         indivíduo.         O
teórico         comumente         lista         os         conceitos         considerados
de         maior         importância         para         descrever         o         indivíduo.

(C) Na         mediação         do         ajustamento         é         sugerido         que         a
organização         resulta         da         personalidade         que         é         uma
força         ativa         dentro         do         indivíduo,         dando         congruência
aos         comportamentos         diferentes         apresentados         pelo
indivíduo.

(D) A         definição         biossocial         baseia-se         na         personalidade
em         características         ou         qualidades         do         sujeito,         tendo         a
personalidade         um         lado         orgânico         e         aparente,         e         pode
ser         vinculada         a         qualidades         específicas         do         indivíduo.

(E) Em         outras         definições,         a         personalidade         é         igualada         aos
aspectos         únicos         ou         individuais         do         comportamento,
designando         o         que         é         análogo         no         indivíduo         e         o
diferencia         de         todas         as         outras         pessoas.

Questão 37
Assinale         a         alternativa         que         NÃO         está         de         acordo         com
Código         de         Ética         Profissional         do         Psicólogo.

(A) Para         realizar         atendimento         não         eventual         de         criança,
adolescente         ou         interdito,         o         psicólogo         deverá         obter
autorização         de         ao         menos         um         de         seus         responsáveis.

(B) O         psicólogo,         na         realização         de         estudos,         pesquisas         e
atividades         voltadas         para         a         produção         de
conhecimento         e         desenvolvimento         de         tecnologias,
garantirá         o         acesso         das         pessoas,         grupos         ou
organizações         aos         resultados         das         pesquisas         ou
estudos,         após         seu         encerramento,         durante         um         ano.

(C) O         psicólogo         deve         orientar         a         quem         de         direito         sobre         os
encaminhamentos         apropriados,         a         partir         da         prestação
de         serviços         psicológicos,         e         fornecer,         sempre         que
solicitado,         os         documentos         pertinentes         ao         bom         termo
do         trabalho.

(D) É         vedado         ao         psicólogo         induzir         a         convicções         políticas,
filosóficas,         morais,         ideológicas,         religiosas,         de
orientação         sexual         ou         a         qualquer         tipo         de         preconceito,
quando         do         exercício         de         suas         funções         profissionais.

(E) O         psicólogo         poderá         intervir         na         prestação         de         serviços
psicológicos         que         estejam         sendo         efetuados         por         outro
profissional,         quando         se         tratar         de         trabalho
multiprofissional         e         a         intervenção         fizer         parte         da
metodologia         adotada.
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Questão 38
Quando         se         trata         do         psicólogo         promover         publicamente
seus         serviços,         por         quaisquer         meios,         assinale         a
alternativa         que         condiz         com         o         Código         de         Ética
Profissional         do         Psicólogo.

(A) Fará         referência         apenas         a         títulos         ou         qualificações
profissionais         que         possua.

(B) Divulgará         suas         qualificações,         atividades         e         recursos
relativos         a         técnicas         e         práticas         que         sejam
reconhecidas,         dentro         ou         fora         da         psicologia.

(C) Pode         publicar         o         preço         do         serviço         como         forma         de
anunciar         seu         trabalho.

(D) Se         capacitado,         pode         propor         atividades         que         sejam
atribuições         de         outras         categorias         profissionais.

(E) Dependendo         da         abordagem,         é         possível         haver
previsão         taxativa         de         resultados.

Questão 39
Skinner         tratou         principalmente         da         mudança
comportamental,         da         aprendizagem         e         da         modificação         do
comportamento.         A         sua         meta         era         construir         uma         psicologia
baseada         em         fenômenos         observáveis,         evitando         referência
a         eventos         internos         dentro         do         organismo.         Sobre         alguns
dos         seus         conceitos-chaves,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

Fonte:         Livro         Teorias         da         Personalidade

(A) No         condicionamento         operante,         o         reforço         está
associado         a         um         estímulo         eliciador.

(B) Os         organismos         podem         aprender         os         comportamentos
complicados         por         meio         da         modelação,         usando         o
princípio         das         aproximações         sucessivas.

(C) Um         estímulo         reforçador         é         um         evento         que         aumenta         a
frequência         do         comportamento         com         o         qual         é
emparelhado,         com         base         na         "satisfação".

(D) O         condicionamento         é         mais         efetivo         quando         o         reforço
se         segue         ao         estímulo         condicionado,         após         a         resposta
ter         ocorrido.

(E) Uma         característica         do         condicionamento         clássico         é         o
fato         de         podermos         localizar         facilmente         um         estímulo
identificável         que         estimula         a         resposta         mesmo         antes         de
o         condicionamento         começar.

Questão 40
Os         transtornos         relacionados         a         substâncias         abrangem         10
classes         distintas         de         drogas:         álcool;         cafeína;         Cannabis;
alucinógenos;         inalantes;         opioides;         sedativos,         hipnóticos         e
ansiolíticos;         estimulantes;         tabaco;         e         outras         substâncias.
Essas         10         classes         não         são         totalmente         distintas.         Com
relação         a         esses         transtornos,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Todas         as         drogas         que         são         consumidas         em         excesso
têm         em         comum         a         ativação         direta         do         sistema         de
recompensa         do         cérebro,         o         qual         está         envolvido         no
reforço         de         comportamentos         e         na         produção         de
memórias.         A         ativação         do         sistema         de         recompensa         é
intensa         a         ponto         de         fazer         atividades         normais         serem
negligenciadas.

(B) Indivíduos         com         baixo         nível         de         autocontrole,         o         que
pode         ser         reflexo         de         deficiências         nos         mecanismos
cerebrais         de         inibição,         podem         ser         particularmente
predispostos         a         desenvolver         transtornos         por         uso         de
substância,         sugerindo         que,         no         caso         de         determinadas
pessoas,         a         origem         dos         transtornos         por         uso         de
substância         pode         ser         observada         em         seus
comportamentos         muito         antes         do         início         do         uso         atual
de         substância         propriamente         dito.

(C) Demonstrou-se         também         que         a         fissura         envolve
condicionamento         clássico         e         está         associada         à
ativação         de         estruturas         específicas         de         recompensa         no
cérebro.         Investiga-se         a         fissura         ao         perguntar         se
alguma         vez         o         indivíduo         teve         uma         forte         necessidade
de         consumir         a         droga         a         ponto         de         não         conseguir
pensar         em         mais         nada.

(D) Os         mecanismos         farmacológicos         pelos         quais         as
classes         de         drogas         produzem         recompensas         são
diferentes,         mas         elas         geralmente         ativam         o         sistema         e
produzem         sensações         de         prazer.

(E) As         condições         a         seguir         podem         ser         classificadas         pelos
transtornos         de         uso         de         substância:         intoxicação,
abstinência         e         outros         transtornos         mentais         induzidos
por         substância/medicamento.
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